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Изх. № М - 11 

 

Дата:16.01.2018 г. 

 

 

 

 
СТАНОВИЩЕ 

за осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП 

във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ І 

Процедура 
 

Възложител: Българска национална телевизия /БНТ/ 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00388-2017-0019 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 
„Доставка на система за дълговременно съхранение на 

видеофайлове - цифров архив SGL /библиотека/” 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 60 дни 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 600 000,00 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго:  

Критерий за възлагане на 

поръчката: 

 Най-ниска цена 

 Ниво на разходите 

 Оптимално съотношение качество/цена 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 15.12.2017 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 15.12.2017 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
- 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333532353733
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Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 16.01.2018 г. 

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща: 

 решението за откриване на процедурата; 

 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 обявлението за изменение или допълнителна информация; 

 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

 

Условия за участие  

Констатации и препоръки:  

В публикуваната на профила на купувача документация за обществена 

поръчка (стр. 5-6) са поставени условия за отстраняване от участие в 

процедурата на лица, за които са налице основанията по чл. 55, ал. 1, т.т. 1, 3, 4 

и 5 ЗОП. Визираната информация не се съдържа в обявлението за поръчка, 

съгласно изискването на чл. 55, ал. 2 ЗОП. 

 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

1. В т. 1 на поле ІІІ.1.3) се изисква „Документ за удостоверяване 

оторизацията на участника от производителя/ите да представлява и да 

разпространява предлаганото от него/тях оборудване“, а в т. 2 – „Документ за 

удостоверяване, че фирмата доставчик е оторизиран сервиз на 

производителя/ите на предлаганото оборудване и списък на сертифицираните 

сервизни бази на доставчика“. Заложените изисквания  не са сред изброените в 

чл. 63, ал. 1 ЗОП критерии за подбор (вж. чл. 59, ал. 2 ЗОП). Заедно с това, 

проверката им за съответствие е възможна само след отварянето на 

техническата оферта, с оглед на което следва да са част от техническото 

предложение.  

2. В част „Изисквано минимално/и ниво/а“ на коментираното поле, 

възложителят е указал в т. 1 и в т. 2, че обстоятелствата се декларират в „част 

IV, буква В, т. 11“ на ЕЕДОП. Указанието е неясно. В част IV, буква В, т. 11 на 

ЕЕДОП се попълва информация, свързана с мостри, описания или снимки на 

продуктите, а в обявлението липсва информация относно изисквани мостри, 

описание и/или снимки на стоките (вж. чл. 52,  

ал. 5 от ЗОП  и чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „е“ ППЗОП). 
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РАЗДЕЛ IІІ 

Допълнителна информация 
 

Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 

изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е 

извън правомощията на Агенцията. 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

ДОЦ. Д-Р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 
 


